
 برنامه ریزی نیروی انسانی چیست؟

روند مداوم و مستمر برنامه ریزی سیستماتیک است تا بهینه  Human Resource Planning یا HRP برنامه ریزی نیروی انسانی یا

سانی، اطمینان منابع انسانی را بدست آورد. هدف از برنامه ریزی منابع ان -ترین راه ممکن برای استفاده از ارزشمندترین دارایی سازمان 

 .کنداز تناسب بین کارمندان و مشاغل است، در حالی که از کمبود نیروی انسانی یا مازاد آن اجتناب می

 یرویزان نیدهد تا نوع و مکند و مدیران را یاری میهای آینده مشخص میروی انسانی، منابع انسانی الزم را برای فعالیتیریزی نبرنامه

جاد یا یموجود را برا یانسان یروینند و در صورت لزوم نیرا برگز ینده سازمانیآ یهاها و برنامهدن به هدفیرس یاز برایمورد ن یانسان

نش، یجذب، گز یکل یهااستین سیتدو یرا برا ییهاهیدر واقع، پا یانسان یروین یزیرالزم در آنان آموزش دهند. برنامه یهاتیقابل

ق ندارند، یسازمان تطب یازهایکه بطور کامل با ن ییروهایدهد و از استخدام عجوالنه نیشکل معات و رفاه ی، ترفییآموزش، جابجا

 یستگیت نظام شایکند و باعث نظم در سازمان و تقویم یریضابطه جلوگیعات بیمورد و ترفیهدف، نقل و انتقاالت بیب یهاآموزش

، Monks  & McMakin  ،2001)  ابدییدر سازمان کاهش م یرسنلعات پیزان ضایم ح،یصح یهااستین سیجه ایگردد. در نتیم

57-72). 

ت را در یریسازمان و مد یریپذبیکند و آسیرا مختل م یسازمان یهادن به هدفیامکان رس ،یانسان یروین یزیربه برنامه یتوجهیب

ران سازمان، یدانند. مدیت میریرا اساس دوام سازمان و مد ینانسا یروین یزیررو، برنامهنیدهد. از ایش مینده افزایآ یهایمقابل دگرگون

 یاجرا یها باشند که بران پرسشیا ید همواره پاسخگویها بادر سازمان یانسان یروین یزیرژه کارشناسان برنامهیو بو یران منابع انسانیمد

 یبرا یریاز است و چه تدابین یانسان یرویزان نینوع و به چه م ا بلند مدت به چهیمدت و انیمدت، منده سازمان اعم از کوتاه یآ یهابرنامه

 یانسان یروین یزیرگر، در برنامهید یهااز پرسش یاریها و بسن پرسشیآنان در سازمان وجود دارد. پاسخ به ا یجذب، آموزش و بهساز

 .شودیافت می

ریزی نیروی انسانی باید با همکاری نزدیک سایر مدیران برنامه گیری در مورد مسائل مربوط بهیادآوری این نکته ضروری است که تصمیم

های الزم را با سایر مدیران سازمان سازمان صورت پذیرد و مدیران منابع انسانی و بویژه کارکنان و کارشناسان مرتبط باید زمینه همکاری

 .(75، 1377پاسی، ریزی نیروی انسانی گردآوری کنند)میرسفراهم و اطالعات الزم را برای برنامه

 ریزی نیروی انسانی برنامه فرآیند

 :چهار مرحله اصلی فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی عبارتند از

 تحلیل وضعیت عرضه نیروی کار 

 پیش بینی تقاضای کار 

 تعادل تقاضای کار پیش بینی شده با عرضه 

 حمایت از اهداف سازمانی 



  

 تحلیل وضعیت عرضه نیروی کار

یی نقاط قوت و ضعف شرکت در بخش کار فعلی است. به این صورت که شرکت اطالعات برنامه ریزی منابع انسانی، شناسااولین گام 

آوری کرده باشد. مدیریت منابع انسانی شناسی، مدرک، تجربه، حقوق و مزایای هر کارمند را جمعجامعی درباره مهارت ها، جمعیت

شرکت نیاز به استخدام کارکنان بیشتری برای رقابت در بازار باشد یا خیر. آیا باید تعیین کند آیا این آمار منطبق با اهداف شرکت می

 شرکت یا است، قبول قابل موجود وضعیت آیا است؟ آینده دارد یا ابزارهای خودکار بیشتری برای جذب سهم بازار بیشتر از رقبا الزم

 کند؟ کسب بیشتری پول بتواند تا کند سازماندهی دوباره را خود کارکنان باید

 قاضای کارپیش بینی ت

شود. مدیران منابع انسانی ممکن است روند بازار، تجزیه و تحلیل های منابع انسانی بر اساس اهداف استراتژیک شرکت تقاضا میبینیپیش

نی بیهایی را برای دستیابی به اهداف شرکت ارائه دهند. پیشهای تکنولوژیکی را مورد بررسی قرار دهند تا سعی کنند راهصنعت و پیشرفت

هایی باشد که باید در نظر گرفته شود که کسب و کار در آینده رتبه بندی کارمندان را بازنشستگی ممکن است یکی از مهمترین جنبه

توانند این کار را انجام دهند؟ آیا یک شرکت نیاز به کارگران ارزیابی کند. آیا کارکنان بازنشسته نیاز به جایگزینی دارند یا همچنان می

 ت، نیمه وقت یا کار برون سپاری دارد؟تمام وق

 بینی شده با عرضهتعادل تقاضای کار پیش

کند که نیازهای خاصی را برای یک تحلیل شکاف ایجاد می HRگام بعدی شامل ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است. در این مرحله، 

های جدیدی در آینده یاد بگیرند؟ یاز است، کارکنان مهارتکند. آیا نمحدود کردن عرضه کار شرکت در برابر تقاضای آینده ایجاد می

 کنند؟آیا شرکت نیاز به مدیریت بیشتری دارد؟ آیا همه کارکنان نقش خود را به خوبی ایفا می

 حمایت از اهداف سازمانی

هایی فرایند برنامه ریزی منابع گیری کند. این مرحله ندهد تا درباره نحوه ادامه سازمان تصمیماجازه می HR پاسخ به این سواالت به

های مختلف انجام دهد. این بخش نیاز به بودجه دارد، توانایی باید اقدامات عملی خود را برای ادغام برنامه در بخش HR .انسانی است

 .اجرای طرح و تالش مشترک با همه ادارات جهت ایجاد طرح، الزم است

داد مطلوب کارکنان برای ایجاد بیشترین سود برای شرکت است. از آنجا که اهداف و هدف کلی برنامه ریزی منابع انسانی، داشتن تع

 .دهداستراتژی های شرکت در طول زمان تغییر می کنند، برنامه ریزی منابع انسانی به طور منظم رخ می

  



 کاهش هزینه های برنامه ریزی منابع انسانی

پذیر باشد تا بتواند به چالش های کوتاه مدت کارکنان در مقابله با تغییر شرایط محیط  برنامه منابع انسانی باید به اندازه کافی انعطاف

 .کسب و کار در بلندمدت برسد. برنامه ریزی منابع انسانی با ارزیابی و حسابرسی ظرفیت فعلی منابع انسانی آغاز می شود

  

 برنامه ریزی نیروی انسانی

  

 

https://www.investopedia.com/terms/h/human-resource-planning.asp

